
En styrelse kan se ut på olika sätt och kan ha olika funktioner beroende på hur den är

utformad och vilken typ av elevförening det är. Vanligast i ett elevråd  är att man på skolan

har en elevrådsstyrelse med representanter som blivit framröstade från varje klass på

exempelvis ett klassråd eller liknande. På andra skolor med andra former av elevföreningar

(som exempelvis en elevkår) väljs elevföreningen eller elevföreningens styrelse av de som

har gått med som medlemmar utan att ha blivit vald från ett klassråd eller liknande. 

 

En styrelse har i uppdrag att leda och utveckla föreningen, vilket betyder a eller en

elevförening eller elevföreningsstyrelse har i uppdrag att utveckla och föra fram elevers

åsikter. Ibland har också elevföreningen eller elevrådsstyrelsen ansvar för elevföreningens

ekonomi.

En elevförening ska vara en medlemsstyrd organisation och det är därför väldigt viktigt att

elevföreningens styrelse tar tillvara på det engagemang som finns samt vårdar och lyssnar

på sina medlemmar. Medlemmar i detta fall är oftast alla elever på skolan. För att

elevföreningens verksamhet ska kunna utvecklas behöver elevföreningens styrelse därför

lyssna på åsikter och förslag från övriga elever på skolan.

Styrelsehandbok
Hurra! Ni har tagit steget eller är på väg att ta steget in i styrelsearbetet. I Elevernas

riksförbunds Styrelsehandbok får ni lära er mer om hur en styrelse kan se ut, varför den

finns och hur en kan lägga upp arbetet i en styrelse. Vill ni ha mer tips och trix för lyckat

arbete i er elevförening kan ni läsa bland annat “Att organisera elevförening” och

“Framgångsfaktorer för elevers organisering” som båda hittas i Materialbank på vår

hemsida.

VAD ÄR EN STYRELSE?

ELEVFÖRENINGENS STYRELSES ANSVAR

Men vilka olika roller finns det i en styrelse? Kan man dela upp

olika ansvarsområden, exempelvis sociala medier-ansvarig?

Mer om detta kan ni läsa om på nästa sida!



Ordförande              Leder styrelsen och elevföreningens arbete

Vice ordförande             Ordförandes “högra hand”

Sekreterare             Antecknar och för protokoll från möten

Kassör            Har hand om elevföreningens pengar

Ledamot            Med i styrelsen och hjälper till, kan ha specifikt ansvar

Projektansvarig                 

Trivselansvarig               

Eventansvarig                 

Medlemsansvarig       

Sociala medier-ansvarig

Arbetsmiljöansvarig

Miljöansvarig

Matansvarig

Vad innebär
rollerna?

Hur elevföreningen eller elevföreningens styrelse är uppbyggd kan vara väldigt olika

från elevråd till elevråd, elevkår till elevkår, elevförening till elevförening men också

skola till skola. Ni bestämmer själva hur ni vill ha det.

 

I ett elevråd är det vanligt att elevrådsstyrelsen bestå av elever som blivit framröstade till

elevråd av sin klasskamrater eller alla elever på skolan. Medan i en annan form av

elevförening (som exempelvis en elevkår) är det mer vanligt att eleverna söker sig mer aktivt

till elevföreningen och att eleverna som är med i elevföreningen röstar fram vilka som ska

vara med i elevföreningens styrelse. Vanligt och viktigt är att man då väljer en ordförande,

en vice ordförande, en sekreterare och ledamöter. Ni kan också ha fler roller beroende på

hur många ni är eller vill ha en tydligare roll för exempelvis en ledamot.  Hur många ni är i

styrelsen bör stå i era stadgar. Nedan är några förklaringar på de viktigaste rollerna.

Roller i elevföreningen eller
elevföreningens styrelse

VANLIGA ROLLER I EN STYRELSE 

BONUS- ANSVARSOMRÅDEN

De här rollerna kan ni om ni inte valt på ett årsmöte/första möte för

elevföreningen välja under ett styrelsemöte eller annat kommande

möte med hela elevföreningen.

En person som har övergripande koll på alla era projekt. 

Har event på skolan? Denna person kan ha övergripande koll!

Denna person kan ha ansvar över kontakten med medlemmar. 

En person som har ansvaret över era kanaler kan va bra!

Skolan är er arbetsmiljö, denna person har koll på att reglerna följs!

Hur är miljöarbetet på skolan? Denna person har koll!

Får ni önskemål om skolmat? Denna person kan behandla dem!

Trivs alla på skolan? Denna person kan ha koll på att trivseln ökar.  



Om det är så att elevföreningen har en egen budget som ni själva ansvarar för kan det

även vara bra att ha en kassör. Kassören är ansvarig för ekonomin och budget och för att

se till att budgeten följs. Kassören har också i uppgift att informera resten av styrelsen om

hur mycket pengar som gjorts av med och hur mycket pengar som finns kvar.

Ordförande

En ordförande har det övergripande ansvaret för elevföreningen. Ordförande leder

elevföreningens arbete framåt och ansvarar, tillsammans med övriga i elevföreningens

styrelse, för elevföreningens verksamhet. Ordförande ser också till att elevföreningens arbete

arbete följer elevföreningens stadgar, men också policys och värdegrund om ni har några.

En duktig ordförande ska dock inte göra allt arbete själv. Därför är det viktigt att en

ordförande delegerar, samordnar och leder elevföreningens styrelsearbete framåt. En

styrelse jobbar som bäst tillsammans, ni är ett lag!

Vice ordförande

En vice ordförande ska agera som ordförandes högra hand och fungera som ett bollplank

för hen. Det innebär att man ska vara ett stöd till ordförande och hjälpa till då det blir

mycket för hen. Om ordförande missar ett möte är det vice ordförande som tar över

ordförandes uppgifter.

En styrelseledamot är de personerna som sitter med i elevföreningen men som inte är

ordförande, vice ordförande eller en eventuell sekreterare. En ledamot kan därför fylla

olika funktioner och ha olika ansvarsområden. Det är därmed viktigt att den som är

ledamot är lagspelare och kan ta emot bollar och ger bollen till andra. 

 

För att fördela det mer kan det därför vara bra med olika former av ansvarsområden som

ledamöterna kan ha lite extra ansvar för. Förslag på interna roller och ansvarsområden kan

vara medlemsansvarig, kommunikationsansvarig (sociala medier etc.), eventansvarig,

projektansvarig och mycket mer. Ni kan forma styrelsen utefter det behov som finns

Ledamot

Sekreterare

Inom en styrelse är det vanligt att man väljer en sekreterare. Man kan antingen välja en

specifik person som alltid är sekreterare eller så gör man ett rullande schema så att alla får

ta del av erfarenheten. En sekreterare har i uppgift att protokollföra styrelsemötena, alltså

att skriva ner anteckningar om vad styrelsen pratade om och bestämde på

styrelsemötena. Det är väldigt viktigt att protokollföra mötena då det är ett bevis på att

verksamheten bedrivs som den ska. Det är också viktigt för att kunna visa både ledningen

på skolan men också alla elever vad ni faktiskt pratar om och arbetar med i elevföreningen.

Kassör



Hur kan ett
år se ut?

Augusti - september: Nytt läsår betyder

nya elever på skolan! Här passar det bra att

hålla ett årsmöte. Har ni inte gjort det redan

efter vårterminens avslut kan ni nu skicka

ut en kallelse, en inbjudan, till skolans

elever så alla som vill delta på årsmötet får

veta när mötet är. På årsmötet beslutas hur

årets elevråd ska se ut. När den nya

styrelsen är formad passar det bra att

rapportera in de nya uppgifterna i eBas,

Elevernas riksförbunds medlemssystem. 

September - december: Ett förslag på hur

elevföreningen kan arbeta strategiskt är att

använda hösten för att lära känna varandra

och bestämma vad ni vill genomföra för

arbete på skolan. Det är en perfekt tid att

fråga elever vad de tycker, tips är att skriva

på Instagram! Skapa sen en tydlig

projektplan och dela ut ansvarsområden,

genomför projektet under höstterminen

eller vårterminen. 

December: Dags att summera hösten som

gått och avsluta året. Vad har ni gjort och

vad vill ni göra nästa termin? Gör något

roligt tillsammans för att fira! Det kan vara

att ni kör en lite mer mysig fika för att lysa

eller annan aktivitet för att lysa upp i

decembermörkret.

Januari: Starta igång vårterminen med en

kick off! Gör något roligt tillsammans så att

elevföreningen lär känna varandra bättre!

Ett bra sätt att stärka er som team. 

Januari - maj: Planera vårens arbete. Vad

har ni arbetat med under höstterminen som

kan genomföras under våren? Boka in ett

möte med skolans ledningsgrupp. Med

samarbete kommer ni längst! Det kan

också vara att ni planerar in en temadag,

påverkansarbete eller en turnering.

Maj - juni: Underlätta för nästa grupp som

tar över i elevföreningen och gör en

ordentlig överlämning! Använd er av

eBas.elevernasriksforbund.se för att lägga

in protokoll, dokument eller andra tips som

ni vill föra vidare till nästa års elevförening! 

Planera året och arbetet

För att arbetet i elevföreningen ska bli så bra som möjligt så är det bra med planering.

Här nedan är några tips på hur ni kan planera året, både under höstterminen och

vårterminen. Här har vi också samlat några tips på hur ni kan jobba vidare i styrelsen

och lämnar över till nästa styrelse. 

HÖSTTERMINEN VÅRTERMINEN 

Läs också vår Årsmötesguide som ni
hittar i Materialbank på  hemsidan.
Där står det lite mer om vad som är
bra att tänka på innan, under och
efter ett årsmöte.



Starta året med en
rolig aktivitet, det

stärker er som team!

Underlätta för nästa
styrelse genom att skriva

upp vad ni gjort under
året. Vad har gått bra

och vad har gått sämre?

Använd årsmötesguiden
för att få tips på hur man

genomför ett lyckat
årsmöte!

Genomför vad ni
har planerat! En

temadag? 
 Påverkansarbete?

Innan årsmötet måste man
skicka ut en kallelse till alla
medlemmar. Följer ni våra

standardstadgar ska
kallelsen ut senast 2 veckor

innan.

En bra tid på året att fråga
skolans elever vad de
tycker att ni ska arbeta

med. Har ni en Instagram
be dem skicka ett DM!

Avsluta året med en fika
och sammanfatta terminen.
Vad har ni gjort och vad vill

ni göra nästa år?

Årshjul
Ett förslag på hur ni

kan planera året!



Dela upp arbetsuppgifterna så att alla känner sig inkluderade. Det kan vara att dela upp

alla som är med i styrelsen i utskott eller annan form av ansvarsfördelning (som det står

om längre upp i texten) och använd gärna tydliga projektplaner.

Bestäm gemensamma spelregler så att alla vet hur ni är mot varandra. Det underlättare

för arbetet framåt i styrelsen.

Gå igenom protokollet (både från styrelsemöten och årsmöte) från förra mötet. Vad

hände då? Finns det något som behöver jobbas mer med eller inte alls och i vilken

ordning? 

Mobilvett        använd inte mobilen under mötet.

Snälltolka        om någon säger något du inte förstår, fråga vad de menar istället för att

anta. 

Inga automatiska nej        säg inte nej direkt, försök hitta en kompromiss istället. 

Räck upp handen         för att inte prata i mun på varandra. 

Alla finns i rummet          se alla som sitter runt bordet.

Visar respekt för varandra        kommer i tid, lyssnar, avbryter inte.

Ett styrelsemöte är ett möte då elevföreningen eller elevföreningens styrelse samlas

för att diskutera, utveckla och fatta beslut om elevföreningens arbete på skolan.

Styrelsemötena är väldigt viktiga för att elevföreningen ska vara demokratiskt!

Elevföreningens styrelsemöten

TRE TIPS TILL STYRELSEMÖTEN:

SPELREGLER SOM NI KAN ANVÄNDA:

Ni hittar en mall på dagordning och protokoll i Materialbank på

vår hemsida.

På ett styrelsemöte är det därför viktigt att ni pratar om och diskuterar frågor som rör

eleverna på skolan och som de tycker är viktiga, till exempel under skoltid fånga upp vad

som sägs i korridorerna. Om ni inte har fått in något kan det vara en god idé att försöka

samla information under klassmöten, en elevrådsbrevlåda/liknande eller kanske via en

enkät som ni samlar in svar genom att ni står på skolan en dag eller skickar ut en digital

version till elever. Om någon i styrelsen missar något möte kan det också vara bra att innan

kolla med hen innan vad hen tycker om de olika frågorna ni ska prata om. Under mötet är

det också bra att ni pratar om det som ni har bestämt sen innan vad ni ska prata om så att

det inte svävar iväg om någonting annat. Nedan är några tips på styrelsemöten och

spelregler som ni kan anpassa utifrån era behov.



För att elevföreningen ska kunna leva vidare även efter att ni inte längre sitter i

elevföreningens styrelse  är det viktigt att verksamheten lätt kan fortsätta när den nya

styrelsen börjar. Därför är det viktigt att ha bra överlämningar till den nya styrelsen så att

de som är nya känner att de vet vad de ska göra och var de ska börja i sitt arbete. Det är

alltså ert ansvar som styrelse att se till att en bra överlämning till nästa styrelse blir gjord.

 

En sådan överlämning görs oftast under ett möte eller en träff. Det viktigaste att tänka på

är att se till att den nya styrelsen förstår verksamheten och vad elevrådet jobbar med, men

också att de får ta del av rutiner, protokoll, verksamhetsplan, projekt, men också

överlämning av eBas för att den nya styrelsen har all information som kan tänkas behövas

för att ta över uppdraget. Bra att ta med sig är hur arbetet har gått, vilka utmaningar som

har funnits och tips för nästa styrelse hur de kan arbeta vidare.

ÖVERLÄMNING

På vår hemsida har vi samlat massor med tips på hur ni kan lyckas bäst med ert arbete i er

elevförening. Där hittar ni bland annat mall för kallelse till årsmöte, mall för

årsmötesprotokoll och inte minst guiderna “Att driva elevförening”, "Årsmötesguide",

“Metodbanken”,  “Projektplan”, “Ebas-guiden” samt mycket mer. 

Allt hittar ni på elevernasriksforbund.se/materialbank

Kontakta vår medlemssamordnare via medlemskap@elevernasriksforbund.se

eller 070-718 88 09. Vi kan också hjälpa er i ert arbete med elevföreningen.

FRÅGOR?

KOLLA IN MATERIALBANKEN!

Lycka till med ert styrelsearbete!

Använd handboken för att fylla i överlämningsdokumentet som den nya

styrelsen får ta del av i samband med överlämningsmötet! Ni kan också

använda er av spridakunskap.se.


